
                             
 

Nieuwsbrief  28 februari 2023  

Samenwerkende parochies 

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-

Maarland, Rijckholt 

  
VASTENACTIE 2023 

Ieder mens is waardevol. Ieder jaar voert de 

Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens 

de vastenperiode actie voor mensen die leven in moeilijke 

omstandigheden. Dat doen we, omdat we geloven dat ieder mens 

waardevol is en omdat we vinden dat we best iets van onze rijkdom 

kunnen delen. Wij hopen dat dan ooit de dag komt dat iedereen een 

goed leven kan leiden. Onze hulp is dan ook voor iedereen, ongeacht 

geloof, sekse of afkomst. 

Dit jaar is onze Vastenactie 

Steun voor een naaiatelier in Gombong, Indonesië 

De Liefdezusters van het Kostbaar Bloed zijn in 

Indonesië bekend onder de naam Kongregasi Suster 

Suster Amalkasih Darah Mulia, kortgezegd ADM 

zusters. Ze zijn sinds 1952 actief in Gombong en richten 

zich speciaal op de zorg voor de minderbedeelden. Mijn 

zus heeft daar ook een jaar gewerkt. En zal dit jaar in juni 

er naar teruggaan ivm Generaal kapittel van hun 

congregatie. 

Een hoogtepunt vormde de oprichting van een eigen 

ziekenhuis, waar tot op de dag van vandaag artsen, 

verpleging en de zusters samenwerken ten dienste van de 

zieken. Dit ziekenhuis heb ik kunnen steunen met giften 

bij mijn zilveren priesterfeest. 

                                                                                                                                                                           



Om de sociale positie van vrouwen te verbeteren werd in 1980 een 

naaiatelier ingericht. Door naaicursussen aan te bieden kregen vrouwen 

een kans op financiële zelfstandigheid.  

Het naaiatelier wil graag haar activiteiten uitbreiden maar heeft hiervoor 

onvoldoende naaimachines. Met meerdere naaimachines kunnen ze:  

- Werkgelegenheid creëren 

-   Alle  uniformen  voor  werknemers en studenten 

    leveren. 

-  Alle uniformen leveren voor de  leerlingen van de 

  lagere en middelbare school.  

- Huishoudelijke benodigdheden naaien  zoals 

  kussenslopen, lakens en muskietennetten. 

-  Vervaardigen van kloosterkleding voor de 

  zusters. 

-  Vervaardigen liturgische kleding voor parochies.  

 

Met uw hulp kunnen we deze ambities verwezenlijken en 

een verschil maken in het leven van vele mensen. 

LEZING VASTENACTIE WOENSDAG 15 MAART 

Zr. Bernarda Verheggen (de zus van pastoor Verheggen) zal op 

woensdag 15 maart een presentatie komen geven over het werk van de 

zusters in Gombong. Deze lezing zal gehouden worden in de pastorie 

van Oost-Maarland. Dit zal plaatsvinden om 19.30 uur.   

Tijdens de presentatie zullen er ook spullen uit Indonesië verkocht gaan 

worden voor het project. Van harte welkom. 

LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GEZONDHEID 

Op de tv zie je regelmatig programma’s die je van alles proberen te 

verkopen. En dan vaak om je lichamelijke conditie op peil te brengen en 

te houden. Ze worden aanbevolen door  krachtpatsers en schoonheden. 

De apparaten verschillen nauwelijks van de jaren daarvoor, net zomin 

als de aanbevelingen. Soms vraag je je dan af wie koopt zo iets, maar 

blijkbaar gebeurt het. En als mensen het maar vaak genoeg zeggen dan 

moet het toch wel kloppen.  

Wat moet er gezegd en gedaan worden om iemand van het roken af te 

praten of van te veel eten of drinken? Gelukkig zijn er idealisten die het 

bijna eindeloos volhouden. Die moeten heel wat kunnen verduren: Er 



wordt overheen geschreeuwd, ze worden belachelijk gemaakt, weinigen 

willen luisteren.  

De lichamelijke conditie staat in nauw verband 

met de geestelijke conditie. Degene die oproept 

tot op peil brengen van geestelijke conditie heeft 

het nog moeilijker en dus heeft degene die het 

belang van beide onder de aandacht wil brengen 

het wel het allermoeilijkst en die zal dus ook het 

meeste geduld en uithoudingsvermogen moeten hebben. Nu nodigt ons 

de 40-dagentijd uit om te werken aan een goede geestelijke en 

lichamelijke gezondheid. 

Er worden geen apparaten aangepraat, kost dus niets. Maar we worden 

wel uitgenodigd om na te denken om ons in elk geval te matigen in eten 

en drinken, matigen in algehele consumptie. Die fitnessapparaten, die 

weightwatchers toestanden, die diëten, die concentreren zich allemaal 

vrijwel uitsluitend op het eigen ik. Dat wil die 40-dagentijd nu juist niet. 

Daarom is er een zogenaamde Vastenactie aan gekoppeld om door die 

beperkingen wat meer over te houden voor die ander, die te kort komt. 

Hoeveel 40-dagentijden zullen er nog nodig zijn om dit aspect van 

geestelijke gezondheid voor iedereen te doen doordringen. Natuurlijk 

krijgen we volgend jaar weer een herkansing, maar het kan ook nog dit 

jaar. Voor onszelf en voor elkaar: bij herhaling aanbevolen. 

VERKIEZINGEN. 

De komende periode hebben we weer de 

Provinciale en de waterschapsverkiezingen. 

Nadenkend hierover kwam ik in mijn archief nog 

het volgende artikel tegen wat ik een aantal jaren 

geleden heb geschreven, maar ook nu nog steeds 

zeer actueel is.  

Ze staan weer voor de deur, de verkiezingen. In alle manieren proberen 

de verschillende partijen onze aandacht te trekken, in de hoop dat men 

op hen gaat stemmen. Nu hoeft u niet bang te zijn dat ik u hier ook een 

stemadvies ga geven. Ieder mens moet naar eigen geweten daar een 

keuze in maken. Toch zie je allerlei beloften komen van de partijleiders. 

We moeten echter door alle verkiezingsretoriek heen gaan kijken, om te 

komen tot een samenwerking, want geen partij zal het uiteindelijk 



alleen kunnen doen. Daarvoor is het allemaal teveel versnipperd. 

Ik las deze dagen de tekst die bisschop de Korte uitsprak op een 

congres. Hij pleitte ervoor dat politici elkaar niet moeten 

overschreeuwen maar gericht blijven op samenwerking. Ook is het 

volgens de bisschop goed dat verantwoordelijke politici, juist in deze 

sociaal en economisch zo spannende dagen, geen beloften doen die ze 

niet waar kunnen maken. Elkaar overschreeuwen en tegen elkaar 

afzetten zal uiteindelijk niet tot resultaten leiden. Politici en bestuurders 

moeten hun visie natuurlijk scherp en helder verwoorden, maar 

tegelijkertijd is het belangrijk dat te doen met 

respect voor anderen. Bisschop De Korte pleitte 

voor een cultuur van gematigdheid, van 

samenwerking, eerder dan van op de barricades 

staan. Van je inleven in het belang van de andere 

partij om zodoende elkaars belangen te wegen 

en gericht te blijven op een compromis.  

Binnen de context van samenwerking en het zoeken naar een 

compromis ligt volgens de Bisschop ook een belangrijke taak voor ons 

als gelovigen. Inzet voor menselijke waardigheid, onderlinge 

solidariteit, algemeen belang en subsidiariteit zijn waarden die 

eeuwenlang door gelovigen zijn uitgedragen. 

Het is goed om gebruik te maken van ons recht om te kunnen stemmen. 

Laat dit democratisch recht dan ook niet verloren gaan.  

Ik kwam in dit kader ook de volgende tekst tegen. De grootheid van 

een land laat zich zien in hoe het omgaat met de kleinsten. Gebruik 

uw stem dus goed. 

Ik kreeg het volgende bericht binnen via dhr. 

Spons uit Mariadorp. 

BIJBELKENNIS OPDOEN IETS VOOR U?  

Oude en Nieuwe Testament met elkaar verbinden. 

Geen theologische achtergrond, wel geloof, Wanneer? Woensdag 8 

maart a.s. Om 19.45u tot 21.30u. U bent welkom vanaf 19.30 u, zodat 

we op tijd kunnen beginnen. In principe zal het om de 4 weken zijn. 

Als u een Bijbel heeft, neem hem mee. Locatie Boomkensstraat 68A in 

Eijsden (oude drukkerij), familie Spons. Het wordt verzorgd door: 

Ronald Volders uit Meerssen. Als parochie zijn we er verder niet bij 

betrokken. 



KINDERPAGINA. 

Deze keer een woordzoeker rondom de Veertigdagentijd. Succes met 

het maken van de puzzel. 

 

 
 

 


